
AQ-HK-03/12 

 

         PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI    

   

ADRES POBORU WODY/ 

ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW 

 

IMIĘ I NAZWISKO/ 

NAZWA FIRMY 

 

 

PESEL 
                       

REGON/ NIP/ KRS 
REGON  NIP  KRS  

ADRES ZAMIESZKANIA/ 

SIEDZIBY 

 

 

ADRES 

KORESPONDENCYJNY 

(adres jest inny niż 

zamieszkania/siedziby) 

 

 

TELEFON*** 
                       

 

ADRES E-MAIL*** (proszę 

wskazać jeden adres e-mail) 

                       

                       

 Wykorzystanie adresu email do celu e-faktury (EBOK)*: TAK         NIE                  

             
 

1. Dane dla potrzeb ustalenia ryczałtu (wypełnić w przypadku braku wodomierza): 

Liczba osób zamieszkałych __________________ Powierzchnia podlewanego ogrodu w m2 __________ Inne**_______ 

2. Osobą upoważnioną do uzyskania informacji dotyczącej przedmiotowej nieruchomości jest: 

 

 

3. Oświadczam, że pod ww. adresem woda pobierana jest na cele socjalno-bytowe dla ludności*: TAK       NIE      

4. Oświadczam, że pod ww. adresem poboru wody lub/i odprowadzania ścieków jest prowadzona działalność 

gospodarcza*: TAK        NIE      

5. Dla ustalenia celu na jaki jest zużywana woda na posesji (adres poboru wody z wniosku), prosimy o uzupełnienie 

tabeli na odwrocie wniosku (dla ułatwienia prosimy posiłkować się Polską Klasyfikacją Działalności): 

 

 

Data, od której ma obowiązywać zmiana ______________________________________ 

 

 
Regulamin otrzymywania faktur w formie elektronicznej oraz regulamin elektronicznego biura obsługi klienta dostępne są na www.aquanet.pl 

 

 

 

 

AQUANET S.A., Dział Obsługi Klienta, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, Tel. 61 8359 100, e-mail: klient@aquanet.pl, www.aquanet.pl 

 

 

 

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH W 

OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWIE 

Wypełnia pracownik Spółki Aquanet S.A. 

Data przyjęcia POK Data przyjęcia Kancelaria 

Numer  

punktu: 

ODBIÓR 

UMOWY*: 

osobiście listownie 
Numer  

sprawy: 
Numer DP: 

http://www.aquanet.pl/
http://www.aquanet.pl/
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Dla jednego adresu poboru wody należy wskazać jeden cel zużycia wody poprzez zaznaczenie znaku „X” w 4 kolumnie 

poniższej tabeli (w przypadku osoby fizycznej należy zaznaczyć poz.32 „do celów socjalno-bytowych dla ludności”): 

 

1 2 3 4 

l.p. PKD cel zużycia wody*: X 

1 10 do celów produkcji artykułów spożywczych   

2 11 do celów produkcji napojów   

3 13 do celów produkcji wyrobów tekstylnych   

4 14 do celów produkcji odzieży   

5 15 do celów produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych   

6 16 
do celów produkcji wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli, oraz do celów produkcji wyrobów ze 

słomy i materiałów używanych do wyplatania; 
  

7 17 do celów produkcji papieru i wyrobów z papieru   

8 20 do celów produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych   

9 21 
do celów produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych 
  

10 22 do celów produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych   

11 23 do celów produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych   

12 24 do celów produkcji metali   

13 25 do celów produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń   

14 26 do celów produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych   

15 27 do celów produkcji urządzeń elektrycznych   

16 28 do celów produkcji innych maszyn i urządzeń   

17 29 do celów produkcji pojazdów samochodowych oraz przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli   

18 30 do celów produkcji innego sprzętu transportowego   

19 31 do celów produkcji mebli   

20 12,18.33 
do celów produkcji wyrobów tytoniowych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, produkcji 

innych wyrobów, naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń 
  

21 35 
do celów wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych 
  

22 36 do celów poboru, uzdatniania i dostarczania wody   

23 37 do celów odprowadzania i oczyszczania ścieków   

24 38 
do celów działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz do celu 

odzysku surowców 
  

25 41 do celów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków   

26 42 do celów robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej   

27 43 do celów robót budowlanych specjalistycznych   

28 45,46,47 do celów handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle   

29 84 do celów administracji publicznej i obrony narodowej, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego   

30 86,87,88 do celów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej   

31   do innych celów niż wymienione powyżej, a określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności   

32   do celów socjalno-bytowych dla ludności   

 

 

 

 

 
                                   

 
Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

*odpowiednie zaznaczyć/ **wymienić/ ***pole nieobowiązkowe 


